
Με  το  βλέμμα  του  κατακτητή

ι ρωτάμε τις φωτογραφίες σε σχέση με το 
παρελθόν; Πώς αποτύπωσαν την Αθήνα στην 

περίοδο της Κατοχής οι ίδιοι οι κατακτητές; Ποια 
θέματα επέλεγαν να απαθανατίσουν και από ποια 
απέστρεφαν το βλέμμα τους και γιατί; Τι κρύβεται 
πίσω από την ηρεμία των ερασιτεχνικών φωτο-
γραφιών που κατέληξαν να κοσμούν τα προσωπικά 
λευκώματα των στρατιωτών και αξιωματικών του 
γερμανικού στρατού; 

Σε αυτά και μια σειρά από άλλα ερωτήματα, 
αναφορικά με τις συνθήκες που οδήγησαν στη 
φωτογραφική παραγωγή της κατοχικής Αθήνας, 
επιχειρεί να δώσει απαντήσεις η περιοδική έκθεση 
«Με το βλέμμα του κατακτητή: η Αθήνα της 
Κατοχής στη φωτογραφική συλλογή του Βύρωνα 
Μήτου» που διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Νεό-

τερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, σε συνεργασία με 
το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού (εγκαίνια 19-12- 
2018). 

  Θέματα  Αρχα ιολογ ίας   [τ .2 .3 ]   Σεπτέμβρ ιος  -  Δεκέμβρ ιος  2018

ΜΟΥΣΕ Ι Α  -  ΕΚΘΕΣ Ε Ι Σ

ΦΕΤΙΧΙΕ  ΤΖΑΜΙ ,  ΡΩΜΑΪΚΗ  ΑΓΟΡΑ  ΑΘΗΝΑΣ  

Με το βλέμμα του κατακτητή 
Η Αθήνα της Κατοχής στη φωτογραφική συλλογή του Βύρωνα Μήτου

554

Copyright © Θέματα Αρχαιολογίας 
www.themata-archaiologias.gr | www.themes-in-archaeology.gr 

ISSN: 2653-9292

H έκθεση «Με το βλέμμα του κατακτητή: η Αθήνα της Κατοχής στη φωτογραφική συλλογή 
του Βύρωνα Μήτου», εστιάζει στις φωτογραφίες-εστίαση εξαιρετικά σημαντική, ιδιαιτέρως 
σε μια εποχή που ο τρόπος που σκεφτόμαστε είναι εξόχως εικονικός, που σκεφτόμαστε 

πρώτα με την εικόνα και μετά με τον λόγο με τον οποίο ενδύεται.

Τ

http://www.themata-archaiologias.gr
http://www.themes-in-archaeology.gr
http://www.themata-archaiologias.gr
http://www.themes-in-archaeology.gr


Με  το  βλέμμα  του  κατακτητή

Επαγγελματικές και ερασιτεχνικές φωτογραφίες 
Γερμανών στρατιωτών που υπηρέτησαν τη θητεία 
τους στην Ελλάδα τα χρόνια της γερμανικής 
κατοχής (1941-1944), φυτίζουν τη φωτογραφική 
δραστηριότητα των Μονάδων Προπαγάνδας του Γ΄ 
Ράιχ. 

Τα φωτογραφικά αυτά τεκμήρια συλλέχθηκαν 
συστηματικά από έναν Γερμανό στρατιώτη, που 
είχε υπηρετήσει στην Υγειονομική Υπηρεσία του 
γερμανικού στρατού στα Βαλκάνια, κατά τη 
διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Με 
την επιστροφή του στη Γερμανία, άρχισε την 
αναζήτηση φωτογραφικών τεκμηρίων από περιοχές 

στις οποίες βρέθηκε. Μετά τον θάνατό του, η 
συλλογή του κληροδοτήθηκε στην κόρη του, η 
οποία στη δεκαετία του 1980 πούλησε το τμήμα 
που αφορούσε την Ελλάδα, δηλαδή περισσότερες 
από 3.000 φωτογραφίες, στον Βύρωνα Μήτο. 

Η έκθεση «Με το βλέμμα του κατακτητή: η 
Αθήνα της Κατοχής στη φωτογραφική συλλογή του 
Βύρωνα Μήτου» πραγματοποιείται στο Φετιχιέ 
Tζαμί, (εντός του αρχαιολογικού χώρου της 
Ρωμαϊκής Αγοράς Αθηνών), με την υποστήριξη της 
ΕΦΑ Αθηνών και θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου 
2019.
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